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Flere penge til de danske skoler i
Sydslesvig og delvis reducering af
besparelserne til det danske
kulturarbejde
Formanden for Sydslesvigsk Vælgerforenings landdagsgruppe, Anke
Spoorendonk, havde følgende kommentar til finansudvalgets beslutning
vedrørende tilskuddet til de danske mindretals organisationer:

�Den af finansudvalget besluttede ændring af skoleloven sikrer i hvert fald
en ligestilling af mindretallets skoler med det offentlige skolevæsen for 2002.
Tilskuddene for Dansk Skoleforening bliver i 2002 forhøjet med ca. 2,4 Mio.
DKK i forhold til 2001. I 2003 vil der være en overgangsregel, mens man for
2004 og 2005 vil regulere tilskuddene på grundlag af lærerernes
lønforhøjelser. Dette er godt nok ikke den ligestilling SSV havde krævet, men
for 2002 kan vi leve med resultatet,� siger Anke Spoorendonk.

Derudover lykkedes det at begrænse besparelserne for den kulturelle
forening Sydslesvigsk Forening til 5% (Se vedlagte bilag). Tilskuddene for den
sydslesvigske fælleslandboforening forbliver endda uændret i forhold til
2001. Oprindelig var der planlagt en besparelse på over 40%, hvilket ville
have ført til afskedigelser. Også besparelserner til det frisiske kulturarbejde
blev taget af bordet. Derimod blev det ved besparelser på mellem 5 og 10%
for Jaruplund Højskole og Dansk Centralbibliotek i Flensborg.
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�Det er vi naturligvis ikke tilfredse med. Men i fremtiden vil det være muligt
at rokere rundt i de kulturelle tilskud til det danske mindretal. Dermed kan
man i løbet af året reagere fleksibel på de enkelte organisationers finansielle
situation. SSV vil derfor i det næste år holde tæt kontakt med disse
organisationer. Alt i alt får de danske og frisiske organisationer næste år ca. 2
Mio. DKK mere i tilskud end i år. Dermed er det endelig lykkedes at vende
den onde cirkel med nedadgående tilskud til mindretallene i Slesvig-
Holsten,� siger Anke Spoorendonk.

Finansloven for 2002 bliver endelig vedtaget af den Slesvig-Holstenske
Landdag onsdag den 12.12.2001.


